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Návrh Habilitačnej komisie 

na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo 

pre uchádzača MUDr. Mgr. Jana Lužného, Ph.D., Ústav sociálneho lekárstva a verejného 

zdravotníctva, LF UP Olomouc 

 

 

Habilitačná komisia v zložení:  

 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia :              doc. PhDr. Kateřina Ivanová, PhD. (LF UP Olomouc) 

              doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD. (TU Trnava) 

Oponenti:             prof. MUDr. Anna Líšková, CSc. (VŠZaSP  Bratislava) 

             doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. (KU Ružomberok) 

 doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. (TU Trnava) 

 

predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 7.4.2 Verejné 

zdravotníctvo MUDr. Mgr. Janovi Lužnému, Ph.D. 

Zasadnutie Habilitačnej komisie, prezentácia habilitačnej prednášky a posúdenie 

habilitačnej práce  sa konali dňa 25. Novembra 2015 na Vysokej škole zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety, N. O. v Bratislave.  

Uchádzač predložil potrebné doklady k habilitačnému konaniu, habilitačnú prácu, 

potvrdenia o publikačnej činnosti a o pedagogickej činnosti, hodnotenia publikačnej činnosti 

a pedagogickej činnosti, hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti, citačný index, podklady 

o vedeckej škole, grantovú činnosť, nostrifikované dokumenty o získaní odbornej 

spôsobilosti, plnenie habilitačných kritérií a akademický životopis.   

Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky 

oponentov habilitačnej práce. 

 

 

 

 

 



Posúdenie habilitačnej prednášky: 

Uchádzač predniesol habilitačnú prednášku s názvom Nárůst spotřeby 

gerontopsychiatrické péče v ČR 

Prednáška bola názorná, zrozumiteľná, bol  dodržaný časový limit.  

Uchádzač v prednášanej oblasti preukázal pedagogickú prax a pedagogické kvality. 

V diskusii odpovede na otázky komisie boli erudované, vyjadrujúce praktické skúsenosti 

a odborné vedomosti uchádzača. Členovia komisie hodnotili prednášku kladne.   

 

Posúdenie habilitačnej práce: 

Uchádzač predložil habilitačnú prácu s názvom: Vybrané kapitoly ze zdravotně sociální 

péče o seniory s duševní poruchou 

Problematika zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov s duševnou poruchou je 

čoraz aktuálnějším problém. Práca s gerontopsychiatrickým pacientom je veľmi náročná a 

vyžaduje  interdisciplinárnu spoluprácu. Autor vo svojej habilitačnej práci podáva ucelený 

pohľad na danú problematiku, navyše analyzuje neriešené problémové oblasti zdravotnej a 

sociálnej starostlivosti o seniorov s duševnou poruchou a tiež navrhuje zmeny koncepcie 

Českej psychiatrickej společnosti s dôrazom na odbor gerontopsychiatrie a paliatívnej 

starostlivosti o seniorov s duševnou poruchou. 

 

Posudky jednotlivých oponentov boli kladné.  

 

Pedagogická činnosť:  

Uchádzač spĺňa nároky, ktoré sa kladú na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent vo vzťahu k celkovému zhodnoteniu jeho pedagogickej činnosti. 

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť: 

            Uchádzač predložil prehľad  publikačnej činnosti, ktorá plne zodpovedá  

požadovaným kritériám vo vednom odbore Verejné zdravotníctvo.  

 

Uchádzač po prečítaní posudkov oponentov a v rámci diskusie pri obhajobe 

habilitačnej práce zodpovedal na otázky členov komisie. Po zhodnotení oponentských 

posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie, Habilitačná komisia nemala pripomienky 

k predkladaným materiálom a k vystúpeniu uchádzača a  pristúpila k tajnému hlasovaniu.  



Habilitačná komisia vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76, ods. 1, 3, 4 a 6 

príslušného zákona o vysokých školách, plnenie kritérií na získanie titulu docent a posúdila 

predložené podklady, oponentské posudky a odborne posúdila úrovne prednesenej 

habilitačnej prednášky i výsledky obhajoby habilitačnej práce.  

Po celkovom zhodnotení pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzača Habilitačná 

komisia konštatuje, že uchádzač splnil podmienky právnych predpisov i príslušných smerníc 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent v odbore Verejné zdravotníctvo. 

Habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety udeliť uchádzačovi MUDr. Mgr. Janovi Lužnému, Ph.D.  vedecko-

pedagogický titul docent v odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo.  

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia Habilitačnej komisie plus hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 

 

 

 

Bratislava 25. 11. 2015 

                                                                                                 

                                                                                         Prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

 predseda komisie 

 

 


